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  تزكية السلف للصحابة

بٍة كهذه التوبة؟! وصٍرب على التوبة، وصدٍق يف التوبة، ومواجهٍة هذه توبة الصحابة أًىن لنا بتو 
  للمعاناة، وصٍرب على الُعسرة.؟! 

كان هؤالء الصحابة هُم النموذج الذي ينبغي أن تدَي به كالنجوم..   - إخويت–لذلك 
ار الِفنت هم يُهتَدى م يف حب ρالنجوُم أَمنة للسماء والصحابة أَمنة لألمة.. أَمنة ألمة النيب 

  وظلماِت الِفنت والثباِت أمام الِفنت.
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1 تزكية الّسلف للصحابة

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

ه وأستهديه، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل إن احلمَد هللا أمحُده تعاىل وأستعين
  .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

إنك محيٌد جميد. اللهم بارك على حممٍد  اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   . ]102[آل عمران: يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاًال َكثِ {يَا َأيـَها ال َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ يًرا َوِنَساء َواتـُقوْا الّلَه ناُس اتـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1[النساء: الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

وَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُ {يَا 
  أما بعد،  .]71-70[األحزاب:  فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة  هللا عليه، وإن خري اهلدي هدي حممد صلى افإن أصدق احلديث كالم اهللا تعاىل
  بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  فإخويت يف اهللا،

؛ اللهم والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل اهللا أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله
  اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحد غريك شيًئا).

  أحبيت يف اهللا ،،،

  يف حالكم مع اهللا؟ك  .كل عام وأنتم خبري
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2 تزكية الّسلف للصحابة

  ،،، إخويت

قويًا يف الدين. واإلسالم كاَن يف أول شبابه فتًيا  بداية - رضوان اهللا عليهم-لنعيش مع هؤالء األصحاب  ؛بدأنا حياَة الصحابة
يف عهد  يواإلسالم كما ينبغ ،فكانت احلياة على حقيقتها ،ومتسكوا مببادئه واصطبغوا بصبغتهِ  ،قلوب من أذعنوا له واتبعوا هداه

  الصحابة.

 م األوىل أيام تـَنَـزَل القرآُن على حسب ل القرآنأردنا أن ننتقل إىل هناك، ننتقل شعوريًا لنعيش مع الصحابة حياتنز ..
  باألمة إىل الفردوس األعلى. ρلُرييب القرآن األُمة وليسَري رسول اهللا  ،حداث والوقائعاأل

الذي ساروه فمّكنوا  تضيء لنا الطريق هذه االنطالقة أردنا أن نعيشها؛ لعلها أن تكون ومضة تضيء لنا الطريق إىل التمكني..
  كثر.ثني سنة من نزول الوحى ليس ألإلسالم يف العامل كّله خالل ثال

  ،،، إخويت

  ،،، وأنا أحبكم يف اهللا

[[Üãjeçi�kÞ^Ò�ÌéÒ� �

فوقفنا مع توبة كعب بن مالك، كيف تاب وكيف ابتلي  ؟ لكى نتوب؛كيف تاب هؤالء  :انتقلنا نقله يسرية، لننقل نقلة سريعة
يرتاجع مث حديثه مع ابن  فه يؤنبونه، حىت كادَ وخروج مجاعة من أهله خل ρابتداًء من اعرتافه للنيب  .بعد أن تاب مرًّة، ومرًّة، ومرًّة، ومرّة

أو اامه يف حبه هللا ورسوله، مث رسالة َمِلك غسان وكانت شديدة، أن جيد اإلنسان  ،عمه، وخوفه وتأمله من الشك يف حبه هللا ورسوله
وقف (اللهّم أرِنَا األشياء على استفدناها يف هذا امل وكانت الفائدة اخلطرية اليت .فرصة للهروب، مع كل هذه الضغوط ومع ذلك ثبت

  ولكن كما هي.  ،ال على هوانا ،فال خنطئ، وأن نفهم الرسالة ،أن نرى األشياء على حقيقتها ،حقيقتها)

  ذكرنا أن هذه االلتفاته إىل توبةو  :وتوقفنا لنقوَل: إَن صاحب البصرية مييز بني النعمة والِفتنة، بني املِّنة واُحلجة. مث بقيت األخرية
  كعب بن مالك، لنتعلم كيف نتوب، لنعرف أن الثباَت جيلب الثباَت، وأن الرتَاخي واالهتزاز يف الطريق هو الذي يؤدي إىل السقوط. 

JJì�}ù]�kéÏe� �

"إن فقال:  صلى اهللا عليه وسلم ..- صّل عليه- رسوِل اهللا  رسولُ  فلما مضت علينا أربعون ليلة، أتاين"قال:  ..بقيت األخرية
  عجيبة!!! -سبحان اهللا العظيم-  ] 2769صحيح مسلم:  –[صحيح  يأمُرك أن تعتزَل امرأتك" ρاهللا  رسولَ 
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3 تزكية الّسلف للصحابة

وابن عمه تنّكر له فما رد عليه السالم، ومل يبق له يف  ،هذه بعد أربعني ليلة الرسوُل خماِصمُه والصحابة خماصموه ،هي عجيبة
  بيت. هذه الدنيا إال زوجته.. زوجته فقط هي اليت معه يف ال

���š…ù]�êÖ�l†Óßi�îju�� �

ا. تواسيه، وختدمه، ويأتنس  ، وبقيت زوجته هي وحدها اليت)فما هي باألرض اليت أعرف ،األرض حىت تنكرت يل( :قال
  فيأتيه األمر أن اعتزل أهلك!!

    ،،،وأنا أحبك يف اهللا  ي..أنا أريد أن أسالك يا أخ

  )كنت تعمل إيه؟( ؟ذا، هكذا ما كنت عملتألك لو أنَت وأتاك األمر يف الوقت هأس يحقيق

[ØÃËj‰�]ƒ^Ú�JJäÞ^ÓÚ�kßÒ�çÖ� �

  ..عارف

 )ده كده ده( ..ال ،)مقدرش(ال..  ،كفاية  ..ال ،)كفاية بقى( )،ال ..ال ..ال ..ال.. ال( :أظن يعين أظن لو أنا كنت قلت
  .هكذا يكفي

  ؟؟!!صح وّال ال

  ماذا قال؟!  ،لكن كعب بن مالك ملا أتاه األمر

  ماذا قال؟ -كعب بن مالك  -د أن نتعلم نريد أن نفهمنري

  أفأطلقها؟؟؟؟ قال:

    !!!!!ياااااااااااااااه 

  .ا خبطئهواعرتافً  ،ا لذنبهوتكفريً  ،ا على التوبةوثباتً  ،طلًبا لرضى اهللا ،جل كان عنده استعداد يطلقهاالر 
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4 تزكية الّسلف للصحابة

=gérÂ�ÌÎçÚ��]æ� �

  أفأطلقها؟؟؟

  قال: ال ولكن ال تقرا..

   .ليس سهالً  -يا إخوة-واهللا موقف عجيب! موقف  ،- عند أهلك يا اهللا!! أنِت أيًضا اذهيب- بأهلك  يقحلا :فقال هلا

بعد أربعني ليلة من  أتى ال فيها الصحابة جره وعدم تكليمه؛ أمر ،أول ليلة مل يأتيه من ا أصالموقف خطري جدً  .. ال..ال،ال
بل  ،ومع ذلك هذه االستجابة السريعة ،هذا األمر وبالنسبة لشاب قاصمة الظهر يعين بعد ما استوى تعب خالص، يأتيه ،املعاناة

لذلك جاء ثناُء اهللا عليه وعلى الثالثة أم من الصادقني  ،هذا دليل الثبات ،عنده استعداد أن يطلقها ،ويبدو أنه عنده استعداد أكثر
  .تعقيب على هذه اآليات

}ÿ°ŽÎŽ�^Ć’Ö]�ÿÄÿÚ�Ğ]çŁÞç₣Ò{� �

   تعاىل:قال اهللا

ُهْم ثُم {َلَقد تاَب اهللا َعَلى النِبي َواْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر الِذيَن اتـبَـُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمن بـَْعِد مَ  ا َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيٍق منـْ
لِذيَن ُخلُفوْا َحتى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اَألْرُض ِبَما رَُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنُفُسُهْم َوَعَلى الثالَثَِة ا * تَاَب َعَلْيِهْم ِإنُه ِبِهْم َرُؤوٌف رِحيمٌ 

ا الِذيَن آَمُنوْا اتـُقوْا الّلَه وَُكونُوْا َمَع يَا َأيـهَ  * رِحيمُ َوظَنوْا َأن ال َمْلَجَأ ِمَن الّلِه ِإال ِإلَْيِه ثُم تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوْا ِإن الّلَه ُهَو التـواُب ال
  .]119-117: التوبة[ الصاِدِقيَن}

   !العظيمسبحان اهللا  {يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوْا اتـُقوْا الّلَه وَُكونُوْا َمَع الصاِدِقيَن}،

   .أثبتت أن هؤالء هم الصادقون {ُكونُوْا َمَع الصاِدِقيَن}هذه اآلية 

الشاهد يا إخوة: هذه توبة الصحابة أًىن لنا بتوبٍة كهذه التوبة؟! وصٍرب على التوبة، وصدٍق يف التوبة، ومواجهٍة للمعاناة، وصٍرب 
كان هؤالء الصحابة هُم النموذج الذي ينبغي أن تدَي به كالنجوم.. النجوُم أَمنة للسماء والصحابة   - إخويت–على الُعسرة.؟! لذلك 

  ِت الِفنت والثباِت أمام الِفنت.هم يُهتَدى م يف حبار الِفنت وظلما ρالنيب  أَمنة ألمة ..ةم أَمنة لأل
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5 تزكية الّسلف للصحابة

|íe^v’×Ö�Ì×ŠÖ]�íéÒˆiϑ� �

  ،،،  يف اهللا إخويت

  ،،، أنا أحبكم يف اهللا

وتزكيته هلم يف  ،على الصحابة ρ تعالوا بعد ما عرفنا ثناَء القرآِن عليهم، ثناَء اهللا على الصحابة وتزكيتهم يف القرآن، مث ثناَء النيب
  .كيف زّكاهم الّسلف وماذا قالوا  ،تعالوا لنرى كالَم السلفمث  ،األحاديث

 الصحابُة كّلُهم ُعدوٌل من الِبس الِفنت وغريهم بإمجاع من يُعتّد بِه"." عليه رمحة اهللا: يقال اإلمام النوو  �

ذلك أن الرسول حّق، و  ،فاعلم أنه زِْنديقٌ ، ρ"إذا رأيَت الرجل ينتقص من أصحاب رسول اهللا  وقال أبو َزْرعَة الرازّي: �
ا أّدى ذلك كله إلينا الصحابة، وهؤالء الزنادقة يريدون أن َجيرحوا شهوَدنا ليبطلوا الكتاَب والُسنة لقرآَن حّق، وما جاَء به حّق، وإمنوا

  .فاَجلرح ِِم أْوىل.."

  هذا هو الكالم.. 

فالذي يطعن يف الصحابة يكون عَمُله طعٌن  ،ومحلوا الشريعة ،ومحلوا الُسنة ،ن الصحابة هم من محَلوا القرآنَ أ ..ما هذا الكالم؟
  يف اإلسالم. 

فكذلك بإمجاع الذين يعتد م  ،ومن البس الفنت منهمعلى تعديل مجيع الصحابة،  معةٌ "إن األمة جمُ  :الحوقال ابُن الصّ  �
  ."ا للظن مإحسانً  يف اإلمجاع

فمنه ما ، ρ وأما ما َشَجر بينهم بعد النيب"مث قال:  ،""والصحابة كلهم ُعدول عند أهل السنة واجلماعة وقال ابُن كثري: �
وقع من غري قصٍد كيوم اجلمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفني، واالجتهاد خيطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، بل 

  ."ا وأما املصيب فله أجران اثنانضً ومأجور أي

˜Ê]æ†Ö]�á^è„â� �

"وأما طوائف الروافض وجهلهم، وقلة عقلهم، ودعواهم أن الصحابة كفروا إال سبعة عشرة صحابًيا  قال ابن كثري أيضا بعدها:
  ."أن يُرد عليهمتبع، وهو أقل من  ىد.. وهوً عن ذهن بال إال جمرد الرأى الفاسد.. ،فهو من اهلذيان بال دليل ،وّمسْوهم
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6 تزكية الّسلف للصحابة

�JJ�JJ�äÞøŞe�î×Â�á^â�Ö]� �

ه بعده، وفتحهم والربهان على بطالنه أظهر وأشهر مما ُعِلم من امتثال الصحابة أوامر " سياق هذا الكالم: يفيقول ابُن كثري 
واظبتهم على الصلوات وهدايتهم الناس إىل طريق اجلنة، وم -اهللا أكرب- والسنة  األقاليم واآلفاق باسم اإلسالم وتبليِغهم الكتاب

  .واألوقات.." ات، وأنواع القربات يف سائر األحيانوالزكو 

ها باسم نفسه بقى، فتحي ملاذا إًذا ملم كفروا!! طب كفروا ويفتحوا الفتوح باسم اإلسالم؟! عين الصحابة.. أنتم تقولوا أي(
ويقرأ  ،تصدقوي ،ويقوم الليل، ويتقرب إىل اهللا يصلّ ويظل يُ  ،؟ لكن يفتح الفتوح باسم اإلسالم ويدعو الناس إىل الدينإمرباطورية له

   .)-سبحان اهللا العظيم- القرآن وهو كافر؟؟!! 

���ØËÖ]�ØnÚ�ÝøÒ�  

  يقول:

وفتحهم األقاليم واآلفاق، وتبليغهم  ..صلى اهللا عليه وسلم، بعده - صل عليه–أوامر النيب  بعده، لم من امتثاهلم أوامرهمما عُ 
ومواظبتهم على  من امتثاهلم وفتحهم وتبليغهم وهدايتهم الناس إىل طريق اجلنة-وهدايتهم الناس إىل طريق اجلنة، الكتاَب والسنة،

مل تكن  الصلوات والزكوات وأنواع القربات، يف سائر األحايني واألوقات مع الشجاعة، والرباعة، والكرم، واإليثار، واألخالق اجلميلة اليت
  .عن من يّتهم الّصادق وُيَصدق الكذابنيولَ  رضي اهللا عنهم أمجعنيف ة وال يكون أحد بعدهم مثلهم يف ذلكيف أّمة من األمم املتقدم

الم يف غاية الكالم اجلميل.. كالم رائع.. ك ، سبحان اهللا العظيم، هاذا هوالفـُل ) كالم مثل(جزاك اهللا خريا يا ابن كثري
وصدق  - بحان اهللا العظيمس-يبقوا كفار؟!  وه أنلمعهذا الذي بعد كل  ء الناسأهو معقول أن هؤال.. هنا هوالروعة.. كالم عقلي 

  عن من يّتهم الصادق ويصدق الكذابني). ولَ  - ورضي اهللا عنهم أمجعني- ابن كثري ونؤمن على قوله 
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7 تزكية الّسلف للصحابة

  هيا بنا اآلن إىل مسألة جديدة وهى تفضيل الصحابة.تعالوا، 

[íe^v’Ö]�Ø–Ê_�àÿÚ�� �

�[àÚ[àÚ�Üm��[àÚ�Üm� �

  على اإلطالق أبو بكر، مث عمر. هذا إمجاع.  ρعلى أن أفضل الصحابة بعد النىب  ع أهل السنةأمج

فضل  :الذي يُقطع به من الكتاب والسنة، وأقوال علماء األمة وجيب أن تؤمن به القلوب واألفئدةو " قال أبو العباس القرطيب:
أفضل األمة على ، ρفضل الصحابة على اإلطالق بعد النيب أ ،- رضي اهللا عنه أبو بكر الصديق- لى مجيع الصحابة الصديق ع

  ."مطلقا ρاإلطالق بعد النيب 

  يقول الشيخ:

 م بني مكفرِ "وال مباالة بأقوال أهل الَتَشّيع وأهل البدع فإ  ق ال تقبل كلمته (هذا الكالم يف ُتضرب رقبته، وبني مبتدع مفس
  مث عمر. - رضي اهللا عنه-مطلًقا بال منازع هو أبو بكر  ρيب حممٍد إذن أفضل هذه األمة بعد الن ري القرطيب)؛تفس

�†Óe�çe_τ��†ÛÂ�Ümτ�JJJJJJJÜm� �

"ما اختلف أحد من الصحابة والتابعني يف تفضيل أىب بكر وعمر،  قال: -رمحه اهللا-روى البيهقي عن اإلمام الشافعي 
   ."ان، وعليّ وتقدميهما على مجيع الصحابة، وإمنا اختلف من اختلف منهم يف عثم

 ا، واعتقاد أهل السنة تزكية مجيعِ وهذا متفق عليه وال خالف عليه مطلقً  ،إذْن أّول أفضل هذه األمة بعد النيب أبو بكر مث عمر
  عليهم، ووردت معنا اآلياُت واألحاديث. - عز وجل-الصحابة، والثناء عليهم كما أثىن اهللا 

مث الستة الباقون بعدهم إىل متام العشرة. هم طلحة،  ،أن أفضلهم اخللفاء األربعة "أصحابنا ُجيمعون على قال العالمة البغدادي:
  مث أهل بيعة الرضوان باحلديبية". الرمحن، وأبو عبيدة، مث البدريون، مث أصحاب أُحد، والزبري، وسعد، وسعيد، وعبد
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8 تزكية الّسلف للصحابة
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  :صحابة رضي اهللا عنهميف تفضيل ال إذاً هذا هو الرتتيب

   .رضي اهللا عنه أبو بكر - 1
  رضي اهللا عنه. عمر - 2
  .عثمان رضي اهللا عنه - 3
  .رضي اهللا عنه عليّ  - 4
 طلحة، والزبري، وسعد، وسعيد، وعبدأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن بعدهم: (: بقية العشرة املبّشرين باجلنة - 5

  .الرمحن، وأبو عبيدة)
  .ونالبدريّ مث  - 6
  د.حُ أصحاب أُ مث  - 7

 ) مث أهل بيعة الرضوان وكانوا600( ) ثالمثائة رجل، مث أصحاب أحد، وأصحاب أحد كانوا تقريًبا300دريون أهل بدر (الب
   .).. هذا هو الرتتيب يف تفضيل الصحابة1400(

Üâç©�^ßé×Â�g{{{{{{{{{{{{{{{q]çÖ]� �

يهم، على حمامل وتأويالت.. ره الطعن فومحل ما يوجب بظاه ،والكّف عن مطاعنهم ،"جيب تعظيم الصحابة وقال التفتازاين:
حًدا، واُحلَديبية فقال: انعقد اإلمجاع على علو شأم، وشهدت املهاجرين، واألنصار، وأهل بيعة الرضوان، ومن شهد بدرًا، وأُ  سيما

  بذلك اآليات الصراح، واألخبار الصحاح". 

عن مطاعنهم، وحسن الظن م، وترك التعصب والبغض  والكف ،ρ"جيب تعظيم مجيع أصحاب النيب  مة املرعشي:وقال العالّ 
ن اهللا تعاىل أثىن عداوة آخرين منهم، والقدح فيهم فإألجل بعضهم على بعض، وترك اإلفراط يف حمبة بعضهم، على وجه يفضي إىل 

وا َمَعُه نُورُُهْم َيْسَعى بـَْيَن َأْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يـَُقوُلوَن {يـَْوَم َال ُيْخِزي اللُه النِبي َوالِذيَن آَمنُ  عليهم يف مواضع من كتابه العزيز منها..
  ]8 التحريم:[ رَبـَنا َأْتِمْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا ِإنَك َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر}

قحافة  عبداهللا بن عثمان أيب ..أبو بكر - عليهم السالم-  "وأفضُل الصحابة بل أفضُل اخللق بعد األنبياء وقال ابُن كثري:
بالصّديق ملبادرته إىل تصديق النّيب قبل الناس كلهم مث من بعده عمر بن اخلطاب، مث عثمان بن  يومسُ  ،ρالتيمي.. خليفة رسول اهللا 

   .عفان، مث علي بن أىب طالب. (رضي اهللا عن اخللفاء األربعة وعن الصحابة كلهم)
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9 تزكية الّسلف للصحابة

  حتبه، وتوايل عليههذا هو الرتتيب الذي تعتقده، و 

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا  


